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ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

Ο σκοπός του Οδηγού είναι ακριβώς για να σας 
παρέχει ένα πλαίσιο για βέλτιστες πρακτικές καθώς 
ανοίγετε ξανά.

Αλλά όπως λέει και το ρητό, «ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια». 
Κάθε εστιατόριο έχεις τις δικές του ιδιαιτερότητες και 
κάθε σενάριο ανοίγματος δεν μπορεί να ισχύει για όλες τις 
επιχειρήσεις. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι 
πρόσβαση στην απαραίτητη καθοδήγηση. Έτσι, το CHEI 
Cyprus Hospitality Educational Institute σε συνεργασία με τη 
Mind the Gap και με την υποστήριξη του National Restaurant 
Association (NRA), έρχονται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
που ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναπτύξει Σύστημα Υγείας 
& Ασφάλειας με Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας και 
καθορισμένη επιτροπή η οποία θα συντονίζεται από ένα 
πολύ καλά εκπαιδευμένο Υπεύθυνο Υγείας & Ασφάλειας. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων, 
με βάση το HACCP και διορισμένο Υπεύθυνο, ο οποίος 
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. 

• Παρέχετε εκπαίδευση στους εργαζομένους σας σχετικά 
με τις Πρακτικές Πρόληψης του Covid-19, για την 
ασφάλεια τόσο την δική τους όσο και των καλεσμένων 
σας.
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• Κάντε την τεχνολογία φίλο σας. Συστήματα πληρωμών 
χωρίς επαφή, αυτοματοποιημένα συστήματα παραγγελιών, 
εφαρμογές παραγγελιών για κινητά, ενημερώσεις 
ιστοτόπων και απλά κείμενα μπορούν να σας βοηθήσουν 
να επικοινωνήσετε και να κάνετε εργασίες με μειωμένη 
την ανάγκη στενής επαφής. Καθώς αρχίζετε να ανοίγετε 
ξανά, συνεχίστε να επικοινωνείτε με τους πελάτες (τις 
ώρες, το μενού, τις κρατήσεις σας κ.λπ.) και συμβάλλετε 
στην προώθηση των προσπαθειών κοινωνικής απόστασης 
και ασφάλειας.

• Μερικές από τις υποχρεώσεις σας σαν επιχείρηση 
προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Παράρτημα 1, ενώ άλλες 
καλές πρακτικές που σχετίζονται με την Ασφάλεια των 
Τροφίμων συστήνονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA), η οποία αναπτύσσει τον σχετικό Κώδικα 
Τροφίμων & Ποτών. Ο τελευταίος οδηγός του, Βέλτιστες 
πρακτικές για καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, 
εστιατόρια και υπηρεσίες παραλαβής / παράδοσης 
τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
μόλις κυκλοφόρησε. Μπορείτε να το βρείτε στο τέλος του 
οδηγού ως Παράρτημα 2

Καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με 
τη λειτουργία επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, είναι σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας τις πιο 
πρόσφατες οδηγίες και συμβουλές από τους ειδικούς του 
Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
του FDA, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 
και άλλες υπηρεσίες. Αυτά τα έγγραφα θα συνεχίσουν να 
αντικατοπτρίζουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και θα 
συνεχίσουν να ενημερώνονται.
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Το CHEI με τη στήριξη της Mind 
the Gap, χρησιμοποιώντας 
πηγές από το AH&LEI, NRA, 

WHO, FAD, τα Υπουργεία Υγείας, 
Τουρισμού και Εργασίας της 
Κύπρου, λειτουργούς δημόσιας 
υγείας και εκπρόσωπους της 
βιομηχανίας, ανέπτυξε ένα σύνολο 
οδηγιών έναρξης και λειτουργίας 
για να βοηθήσουν τα εστιατόρια να 
επιστρέψουν σε πλήρη λειτουργία με 
ασφάλεια όταν έρθει η ώρα.
Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για 
να σας παρέχει περιληπτικά, μια 
σειρά προτεινόμενων πρακτικών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να μετριαστεί η έκθεση στον ιό 
COVID-19, όπως:

 Ασφάλεια τροφίμων 

 Καθαρισμός και απολύμανση

 Παρακολούθηση της υγείας των  
 εργαζομένων και 
 προσωπική υγιεινή

 Κοινωνική αποστασιοποίηση

Συνδυάστε αυτό τον οδηγό με τις 
υπάρχουσες πολιτικές σας, καθώς 
και αυτή τη νέα πηγη, τον FDA, Best 
Practices for Retail Food Stores, 
Restaurants, and Food Pick-Up/ 
Delivery Services During the COVID-19 
Pandemic. 

Με «όπλο» τις πληροφορίες, 
εκπαίδευση για την υγιεινή των 
τροφίμων (ServSafe) και τις 
συστάσεις των υπηρεσιών υγείας της 
Κύπρου, μπορείτε να διασφαλίσετε 
ένα ασφαλές άνοιγμα.
 
Για πιο περιεκτικές και 
ενημερωμένες πηγές ενημέρωσης 
και πληροφορίες COVID-19 για 
τη βιομηχανία εστιατορίων, 
επισκεφτείτε την 
mindthegap.com 

ΑΣΦΑΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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COVID -19 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
1. Ασφάλεια των Τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων ήταν πάντα προτεραιότητα για τη βιομηχανία 
εστιατορίων, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους υπαλλήλους. 
Η βάση μιας αποτελεσματικής κουλτούρας ασφάλειας των τροφίμων είναι το 
Σύστημα HACCP όπως επίσης και οι Οδηγοί Ορθής Υγιεινής, τα οποία εδώ 
και δεκαετίες χρησιμεύουν για τον ασφαλή χειρισμό τροφίμων. Η καθοδήγηση 
που περιγράφεται στους σχετικούς Οδηγούς βασίζεται στην επιστήμη και 
έχει σχεδιαστεί για τη μείωση και την πρόληψη της εμφάνισης τροφιμογενών 
ασθενειών. 

Οι Καλές Πρακτικές που σχετίζονται με την υγιεινή και την προσωπική υγιεινή 
είναι τα πιο αξιόπιστα διαθέσιμα πρωτόκολλα για την καταπολέμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την εξάπλωση του COVID-19.Πολλά εστιατόρια 
σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους Οδηγούς 
Ορθής Υγιεινής ως πρότυπα για την ανάπτυξη ή την ενημέρωση των δικών 
τους κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων και για να είναι συνεπείς με 
την εθνική κανονιστική πολιτική για τα τρόφιμα.
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 Η τήρηση του Συστήματος HACCP

 Αυστηρές πρακτικές πλυσίματος 
χεριών που περιλαμβάνουν πώς και 
πότε να πλένετε τα χέρια

 Ισχυρές διαδικασίες και 
πρακτικές για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση επιφανειών

 Αυστηρές διαδικασίες όσον 
αφορά την παραλαβή προϊόντων από 
τους προμηθευτές 

 Η διασφάλιση ότι ο υπεύθυνος 
μιας εγκατάστασης παροχής 
τροφίμων είναι εκπαιδευμένος 
σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας 
τροφίμων

 Διασφάλιση ότι ο υπεύθυνος 
είναι επί τόπου ανά πάσα στιγμή 
κατά τις ώρες λειτουργίας

�

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“SERVESAFE” ΤΟΥ NATIONAL RESTAURANTS 
ASSOCIATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

Το πρόγραμμα ServSafe, πιστοποιεί εργαζομένους στην ασφάλεια 
των τροφίμων, μέσω μιας ανεξάρτητα αναπτυγμένης εξέτασης 
πιστοποίησης, η οποία ακολουθεί τα πρότυπα που έχουν 
υιοθετηθεί από το Συνέδριο για την Προστασία των Τροφίμων. 
Στην Κύπρο, μπορεί να παρέχεται από την Polykarpou hrd, και 
την Mind the Gap.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΙΝΑΙ:
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COVID -19 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
2. Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων

Η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πιο σημαντικό για την 
επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς τυχόν επιμόλυνση μπορεί να 
επιφέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην επιχείρηση. 

Η βάση για την ορθή διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων μας 
είναι ένα Σύστημα το οποίο θα αποτελείται από Εκτιμήσεις Κινδύνων και 
Οδηγιών τα οποία αφορούν γενικές πρακτικές Υ&Α στην επιχείρηση αλλά και 
ειδικές πρακτικές σχετικές με τον Covid-19. 

Όλα τα πιο πάνω βασίζονται στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Νομοθεσίες και 
Οδηγούς. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Οι Υπεύθυνοι θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση 
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών σε συνδυασμό 
με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες τους και 
με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τις αρχές κατά την 
επαναλειτουργία τους.

 Απαγόρευση εισόδου υπαλλήλων
 με συμπτώματα στο 
 χώρο εργασίας

 Θερμομέτρηση εργαζομένων

 Εκπαίδευση εργαζομένων 
 σε Πρακτικές Πρόληψης 
 του Covid-19

 Ο Διορισμός Ομάδας Διαχείρισης
 Κρίσης, σε περίπτωση που συμβεί
 επιμόλυνση

 Αυστηροί κανόνες Ατομικής
 Υγιεινής και προστασίας της
 υγείας των εργαζομένων

 Ισχυρές διαδικασίες καθαρισμού
 και απολύμανσης επιφανειών

 Αυστηρές πρακτικές Φυσικής &
 Κοινωνικής Αποστασιοποίησης

 Διασφάλιση ότι ο υπεύθυνος
 είναι επί τόπου ανά πάσα στιγμή
 κατά τις ώρες λειτουργίας
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Για να προετοιμαστούν για τη 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες 
ανοίγματος, οι Διευθυντές θα 
πρέπει να ενημερώσουν τις 
υπάρχουσες πολιτικές και 
διαδικασίες λειτουργίας τους 
σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας και του 
Τμήματος επιθεώρησης εργασίας, 
σχετικά με:

 Ανάπτυξη Συστήματος Υγείας &
 Ασφάλειας που να περιλαμβάνει
 όλα τα σχετικά έγραφα και
 οδηγίες για την Διαχείριση 
 του Covid-19.

 Αγορά και Εγκατάσταση του
 απαραίτητου εξοπλισμού
 και διευθέτηση της
 διαρρύθμισης του χώρου για
 τήρηση της Φυσικής &
 Κοινωνικής Αποστασιοποίησης, 
 όπως προβλέπεται. 

 Προμήθεια των απαραίτητων
 μέσων (Γάντια, Μάσκες,
 αντισηπτικά, θερμόμετρο) για
 την αποτελεσματική εφαρμογή
 των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας 
 των εργαζομένων. 
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 Ετοιμασία σταθμών απολύμανσης
 των χεριών των πελατών σε
 όλες τις εισόδους και εξόδους
 και ανάρτηση σχετικών 
 οδηγιών υγιεινής

 Απαγόρευση εισόδου σε όσους
 έχουν συμπτώματα και
 τήρησης των αποστάσεων. 

 Καθαρισμός / απολύμανση /
 αποστείρωση
 

 Απόψυξη θαλάμων κατάψυξης
 για καθαρισμό και καταστροφή
 όλων των τροφίμων που δεν 
 είναι ενημερωμένα.

 Εφόσον επιτρέπονται τα μπουφέ,
 πρέπει να διαθέτουν
 προστατευτικό (plexiglass)
 . Συχνή αλλαγή, πλύσιμο και
 απολύμανση των σκευών και
 τοποθέτηση κατάλληλων  
 διαχωριστικών σε ανοιχτούς
 χώρους. Εναλλακτικά, το
 στυλ καφετέριας (σερβίρισμα)
 επιτρέπεται με κατάλληλα
 προστατευτικά.

 Εάν παρέχετε υπηρεσία “take
 away”, συμπληρώστε το απόθεμα
 στα ψυγεία, στο χαμηλότερο
 επίπεδο.

 Θέστε εκτός λειτουργίας το bar,
 μέχρι να ενημερωθείτε εκ
 νέου από σχετικό Διάταγμα της
 Κυβέρνησης.

 Εάν η επιχείρηση διαθέτει
 παιδότοπο, θέστε τον εκτός
 λειτουργίας  μέχρι να
 ενημερωθείτε εκ νέου από
 σχετικό Διάταγμα της
 Κυβέρνησης.

 Συντηρείστε τα κλιματιστικά
 σας και ρυθμίστε τα ώστε να μην
 ανακυκλώνεται ο αέρας, αλλά να
 λαμβάνεται καθαρός αέρας από
 το περιβάλλον.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπεύθυνος είναι 
εκπαιδευμένος στην Υγιεινή Τροφίμων 
και σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας 
των Εργαζομένων, ότι η εκπαίδευση 
του είναι επικαιροποιημένη και ότι 
παρέχει την ίδια αναθεωρημένη 
εκπαίδευση χειριστών τροφίμων 
στους υπαλλήλους.
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 Καθαρίστε λεπτομερώς και
 απολυμάνετε ολόκληρη την 
 εγκατάσταση, ειδικά εάν έχει
 κλείσει. Επικεντρωθείτε σε
 περιοχές υψηλής επαφής που
 θα αγγίξουν τόσο οι εργαζόμενοι
 όσο και οι επισκέπτες. Μην
 παραβλέπετε επιφάνειες
 σπάνιας επαφής.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες
 απολυμαντικών για
 να διασφαλίσετε ότι έχει
 αποτελεσματική ισχύ
 απολύμανσης και για την
 προστασία των επιφανειών.

 Αποφύγετε όλες τις επιφάνειες
 που έρχονται σε επαφή με
 τρόφιμα όταν χρησιμοποιείτε
 απολυμαντικά.

 Καθαρίστε και απολυμάνετε
 μεταξύ καθισμάτων,
 καρυκεύματα τραπεζιού,
 συσκευές ψηφιακής
 παραγγελίας, παρουσιαστές
 λογαριασμού, περιοχές
 αυτοεξυπηρέτησης, τραπέζια και
 κοινές περιοχές αφής. Τα
 είδη μίας χρήσης πρέπει να
 απορρίπτονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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 Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης 
 τυλιγμένου μαχαιροπίρουνου 

 Συστήνεται όπου είναι εφικτό
 η χρήση μενού μιας χρήσης ή
 αναρτημένου σε περίοπτα σημεία
 εντός και εκτός του
 υποστατικού ή διαθέσιμος 
 ηλεκτρονικά . Ο κατάλογος θα
 πρέπει να απολυμαίνετε
 σχολαστικά μετά από κάθε
 χρήση (πχ πλαστικοποιημένος,
 αδιάβροχος) 

 Αφαιρέστε τα λεμόνια και τα
 ατύλιχτα καλαμάκια από τα
 σημεία αυτοεξυπηρέτησης
 ποτών.

 Εφαρμόστε διαδικασίες για να
 αυξήσετε τη συχνότητα
 καθαρισμού και απολύμανσης
 επιφανειών στο πίσω μέρος του.
 Αποφύγετε όλες τις επιφάνειες
 που έρχονται σε επαφή με
 τρόφιμα όταν χρησιμοποιείτε
 απολυμαντικά.

 Ελέγχετε τακτικά τις τουαλέτες,
 καθαρίζετε και απολυμαίνετε με
 βάση τη συχνότητα χρήσης.

 Κάντε το απολυμαντικό χεριών
 άμεσα διαθέσιμο στους πελάτες.
 Σκεφτείτε λύσεις απολύμανσης
 χωρίς επαφή. 
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 Θερμομετρήστε το προσωπικό
 σας κατά την είσοδο τους στην
 εργασία, είναι υποχρεωτικό από
 το Υπουργείο Υγείας. 

 Εκπαιδεύσετε σωστά τους
 εργαζομένους, να παραμείνουν
 στο σπίτι σε περίπτωση
 που υπάρχουν συμπτώματα
 του COVID-19 σε αυτούς ή στο
 στενό τους περιβάλλον και για
 τις ενέργειες που πρέπει 
 να κάνουν

 Αναπτύξτε Σχέδιο Δράσης
 για Διαχείριση της Κρίσης σε
 περίπτωση που υπάρξει ύποπτο
 ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες
 Υγείας, η κάλυψη προσώπου
 με μάσκα και η χρήση γαντιών
 έχουν αποδειχθεί
 αποτελεσματικά εργαλεία
 για τον μετριασμό του κινδύνου
 από άτομα που παρουσιάζουν
 συμπτώματα καθώς και από
 άτομα που δεν έχουν, ειδικά σε
 κοντινά περιβάλλοντα όπου είναι
 δύσκολο για τους ανθρώπους να
 διατηρήσουν δύο μέτρα
 απόσταση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
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 Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι
 υπάλληλοι είναι υποχρεωτικό να
 φοράνε μάσκα και γάντια.
 Σε όλες τις περιπτώσεις, τα
 προστατευτικά μέσα που
 φοράνε οι εργαζόμενοι πρέπει 
 να διατηρούνται καθαρά και
 να πλένουν τα χέρια τους για
 τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

 Εκπαιδεύστε όλους τους
 υπαλλήλους σχετικά με τη
 σημασία της συχνής πλύσης των
 χεριών, της χρήσης
 απολυμαντικών χεριών με
 τουλάχιστον 70%
 περιεκτικότητα σε αλκοόλ και
 δώστε τους σαφείς
 οδηγίες για να αποφύγουν να
 αγγίζουν το πρόσωπο.

 Διαθέστε στο προσωπικό σας
 ξεχωριστά αποχωρητήρια από 
 αυτά των πελατών.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 Αναθεωρήστε τις αποστάσεις
 στο χώρο της τραπεζαρίας,
 επανασχεδιάστε ρυθμίσεις
 καθισμάτων για διασφάλιση
 τουλάχιστον δύο μέτρων
 μεταξύ των τραπεζιών.
 Όπου είναι πρακτικό, ειδικά σε
 καθίσματα σε στυλ καναπέ,
 τα φυσικά χωρίσματα είναι
 αποδεκτά.

 Σκεφτείτε ένα επιχειρηματικό
 μοντέλο μόνο για κρατήσεις
 ή για τηλεφωνική προ-κράτηση
 διαρρύθμισης για πιο άνετο
 χώρο.

 Οποιαδήποτε μέτρα
 κοινωνικής απόστασης που
 βασίζονται σε τετραγωνικά
 μέτρα πρέπει να λαμβάνονται
 υπόψη τόσο στους πάγκους
 εξυπηρέτησης καθώς και τους
 χώρους πελατών.

 Υπενθυμίστε στους
 οδηγούς παράδοσης και
 σε τυχόν προμηθευτές ότι
 έχετε εσωτερικές  απαιτήσεις
 απόστασης
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 Εάν είναι πρακτικό, είναι
 αποδεκτά φυσικά χωρίσματα ή
 Plexiglas στα ταμεία.

 Χρησιμοποιήστε τεχνολογικές
 λύσεις, όπου είναι δυνατόν, για
 τη μείωση της αλληλεπίδρασης
 μεταξύ ατόμων: παραγγελία
 μέσω κινητού τηλεφώνου και
 tablet μενού, ανέπαφη πληρωμή

 Προσπαθήστε να μην
 επιτρέπετε στους επισκέπτες
 να συγκεντρώνονται σε χώρους
 αναμονής ή σε χώρους μπαρ.
 Σχεδιάστε μια διαδικασία για
 να διασφαλίσετε ότι οι
 επισκέπτες μένουν χωριστά
 ενώ περιμένουν να καθίσουν. Η
 διαδικασία μπορεί να
 περιλαμβάνει σήμανση δαπέδου,
 αποστάσεις εξωτερικού χώρου,
 αναμονή σε αυτοκίνητα κ.λπ.
 Σκεφτείτε μια έξοδο από την
 εγκατάσταση ξεχωριστή από την
 είσοδο. Προσδιορίστε την
 είσοδο / έξοδο από και προς
 τουαλέτες για να καθορίσετε
 διαδρομές που μετριάζουν την
 επαφή, για πελάτες και
 προσωπικό.

 Περιορίστε τον αριθμό των
 υπαλλήλων που επιτρέπονται
 ταυτόχρονα σε χώρους
 διαλειμμάτων.
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ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAKE 
AWAY ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΝΤΕΜΙΚΗ COVID-19

Το CHEI, μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
για τη λειτουργία εστιατορίων, καταστημάτων λιανικής πώλησης 
τροφίμων και συναφών υπηρεσιών παραλαβής και παράδοσης κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για την προστασία των εργαζομένων και 
των καταναλωτών.

Ασχολείται με βασικές εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα 
και φαγητά που προσφέρονται μπορούν να τύχουν διαχείρισης και να 
παραδίδονται με ασφάλεια στο κοινό. Ενθαρρύνουμε τη διαβούλευση με την 
Mind the Gap ή άλλους συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες για το θέμα.



|  18  |  COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

BE HEALTHY, BE CLEAN 

 

CLEAN & DISINFECT

SOCIAL DISTANCE PICK-UP & DELIVERY

   

•  Avoid displays that may 
result in customer gatherings; 
discontinue self-serve bu�ets 
and salad bars; discourage 
employee gatherings

•  Place floor markings and signs 
to encourage social distancing

•  Employees - Stay home or leave 
work if sick; consult doctor if sick, 
and contact supervisor  

•  Employers - Instruct sick 
employees to stay home and send 
home immediately if sick 

•  Employers - Pre-screen employees 
exposed to COVID-19 for 
temperature and other symptoms

•  Train employees on cleaning 
and disinfecting procedures, 
and protective measures, per 
CDC and FDA

•  Have and use cleaning 
products and supplies

•  Follow protective measures

•  If o�ering delivery options: 
 - Ensure coolers and transport 

      containers are cleaned and 
      sanitized

 - Maintain time and  
      temperature controls

 - Avoid cross contamination;
      for example, wrap food  
      during transport

•  Shorten customer time in store 
by encouraging them to:

 - Use s hopping lists
 - Order a head of time, if o�ered

•  Set up designated pick-up 
areas inside or outside retail 
establishments

•  Never touch Ready-to-Eat foods 
with bare hands

•  Use single service gloves, deli 
tissue, or suitable utensils

•  Wrap food containers to prevent 
cross contamination 

•  Follow 4 steps to food safety  
Clean, Separate, Cook, and Chill

•  Wash your hands often with soap 
and water for at least 20 seconds 

•  If soap and water are not available, 
use a 60% alcohol-based hand 
sanitizer per CDC

•  Avoid touching your eyes, nose, 
and mouth with unwashed hands

•  Wear mask/face covering  
per CDC  & FDA

•  Help educate employees and 
customers on importance of 
social distancing:

 - Signs
 - Audio messages
 - Consider using every  

      other check-out lane to  
      aid in distancing

•  Encourage customers to use 
“no touch” deliveries

•  Notify customers as the delivery 
is arriving by text message or 
phone call

ORDER
PLACED

•  Establish designated  
pick-up zones for customers

•  O�er curb-side pick-up
•  Practice social distancing by 

o�ering to place orders in 
vehicle trunks

PICK-UP
ZONE

•  Prepare and use sanitizers 
according to label instructions

•  O�er sanitizers and wipes to 
customers to clean grocery 
cart/basket handles, or utilize 
store personnel to conduct 
cleaning/sanitizing 

•  Disinfect high-touch surfaces 
frequently 

•  Use EPA-registered disinfectant 
•  Ensure food containers and 

utensils are cleaned and sanitized 



Πηγές:

COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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